
Algemene Voorwaarden Fan Club Barcelona 
 
De stichting Fan Club Barcelona is opgericht in 1999 en sindsdien een officieel erkende fanclub 
(penya) van FC Barcelona. De Fan Club Barcelona is gevestigd in Rosmalen en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17112235. 

Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
• Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de Fan Club Barcelona. 
• Fanclublid: degene met wie de Overeenkomst wordt gesloten. 
• Overeenkomst: de overeenkomst voor de diensten van de Fan Club Barcelona. 

Voor het fanclublid en de Fan Club Barcelona (hierna te noemen “fanclub”) gelden bij gebruik van de 
diensten van de Fan Club Barcelona, de van toepassing zijnde en bekendgemaakte richtlijnen of 
bepalingen. Door gebruik te maken van de diensten van de Fan Club Barcelona wordt het fanclublid 
geacht in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden. De Fan Club Barcelona heeft ten alle tijden 
het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging in de wet en/of regelgeving zal direct 
gevolgen hebben op de Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat de wijziging in de wet en/of 
regelgeving van kracht zal zijn. 
 
Artikel 1 – Algemeen 
1.1 De officiële fanclub draagt de naam: Fan Club Barcelona.  
1.2 Zij heeft haar zetel in Rosmalen (gemeente ‘s-Hertogenbosch).  
 
Artikel 2 – Doel 
2.1 De stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen van een goede band tussen de te Barcelona in Spanje gevestigde voetbalclub  
FC Barcelona, de fanclub en supporters van FC Barcelona; 
b. het op (inter)nationaal niveau, voor zover mogelijk, behartigen van de belangen van supporters van 
FC Barcelona in het algemeen en van de fanclubleden in het bijzonder, een en ander in de ruimste zin 
van het woord; 
c. het verstevigen van de band tussen de fanclubleden onderling; 
d. het verstevigen van de onderlinge band tussen supporters(groepen) van FC Barcelona. 
2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. haar invloed uit te oefenen ter plaatse, waar haar dit gewenst voorkomt, in zaken die verband 
houden met het doel van de stichting; 
b. het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, indien mogelijk, tezamen met FC Barcelona; 
c. het vertegenwoordigen van de fanclubleden in de daarvoor in aanmerking komende lichamen en 
het onderhouden van contacten met alle betrokken partijen; 
d. het bevorderen van goed, betaalbaar en veilig groepsvervoer naar (uit)wedstrijden; 
e. het informeren van de fanclubleden, onder anderen middels het uitgeven van een eigen 
stichtingsorgaan en de toezending van een e-mailnieuwsbrief; 
f. het actief werven van geassocieerde deelnemers, donateurs, sponsoren en dergelijke, teneinde de 
kosten zoveel mogelijk te dekken; 
g. alle andere middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk zijn. 

Artikel 3 – Omschrijving van de diensten 
Elk fanclublid van de Fan Club Barcelona krijgt de volgende items: 
a. het periodieke fanclubmagazine “Barcelona”. 
b. jaarlijks een gepersonaliseerde clubkaart. 
c. jaarlijks de Penyista Card. 
c. korting op reizen van de fanclub. 
d. korting op fanartikelen. 
e. toegang tot de landelijke penyabijeenkomst(en). 
f.  een nieuwsbrief per e-mail. 
g. een informatieblad (speciaal voor nieuwe leden) 
 

 



Artikel 4 – Lidmaatschap 
4.1 De fanclubleden bestaan uit zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.  
4.2 Als fanclublid wordt men toegelaten nadat de verschuldigde contributie is ontvangen middels het 
door de fanclub gehanteerde betalingssysteem. Het fanclublid verklaart zich akkoord met de hierbij 
behorende automatische incasso.  
4.3 De fanclub kent verschillende soorten lidmaatschappen, welke uitgebreid worden omschreven op 
de website van de fanclub (zie: www.fanclubbarcelona.nl). 
4.4 Het bestuur van de fanclub stelt jaarlijks de contributie(s) vast en deelt deze tijdig aan de 
fanclubleden mee via een brief bij het fanclubmagazine. Het bestuur houdt nauwgezet een 
ledenregister bij.  
4.5 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te 
worden verkregen.  
4.6 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één (1) seizoen welke telkens automatisch en 
stilzwijgend wordt verlengd met een periode van één (1) seizoen tot wederopzegging bedoeld als 
omschreven in artikel 7.2. Het fanclublid verklaart zich tevens akkoord met de automatische incasso 
van het lidmaatschap voor het opvolgende seizoen. 
4.7 Een lidmaatschapsperiode loopt steeds per seizoen en begint op 1 juli van enig kalenderjaar en 
eindigt op 30 juni in het daarop volgende kalenderjaar. 
 
Artikel 5 – Handelsmerken en intellectueel eigendom  
5.1 Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van alle elementen van de website en het 
fanclubmagazine, inclusief (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, databankenrecht, merkrecht en 
patenten, knowhow, vertrouwelijke informatie en verzamelingen van persoonlijke data, zijn eigendom 
en/of worden beheerd door de fanclub, tenzij anders wordt vermeld. 
5.2 Alle handelsmerken en/of artikelen die op de website worden vertoond dan wel in het 
fanclubmagazine en/of de e-mailnieuwsbrief verschijnen, zijn eigendom van of zijn in licentie verleend 
aan de fanclub dan wel FC Barcelona. Elk niet geautoriseerd gebruik hiervan is verboden en mag niet 
zonder schriftelijke toestemming van de fanclub worden gebruikt.  

Artikel 6 – Geheimhoudingsverklaring  
6.1 Het is absoluut verboden om de inhoud van de fanclubwebsite, het fanclubmagazine en/of de e-
mail nieuwsbrief zonder schriftelijke toestemming te:  
- Kopiëren; 
- Distribueren; 
- Publiceren (ook niet voor andere websites); 
- Veranderen, en 
- Uit- of doorzenden.  
Geschiedt dit toch, behoudt de fanclub het recht het lidmaatschap op te zeggen en tot 
rechtsvervolging over te gaan. 
 
Artikel 7 – Beëindiging/opzegging lidmaatschap 
7.1 Het lidmaatschap eindigt door: 
a. opzegging per brief met handtekening door het fanclublid. 
b. indien de rechtspersoon, dat lid is van de fanclub, ophoudt te bestaan. 
c. indien het bestuur van de fanclub het lidmaatschap heeft opgezegd. 
d. overlijden van het fanclublid. 
7.2 Opzegging van het lidmaatschap door het fanclublid kan slechts geschieden per het einde van een 
lidmaatschapsperiode. Tussentijdse beëindiging met restitutie van lidmaatschapsgelden is niet 
mogelijk. Opzegging geschiedt door een brief voorzien van de handtekening van het opzeggende 
fanclublid, dan wel een email vanaf het emailadres van het betreffende fanclublid, welke in ieder geval 
vóór 15 april voorafgaand aan het daarop volgende seizoen in het bezit van het fanclubbestuur moet 
zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde 
van de eerstvolgende vervaldatum. 
7.3 De fanclub behoudt zich het recht om het lidmaatschap van het fanclublid onmiddellijk te 
beëindigen op elk moment dat de fanclub eenzijdig besluit dat het fanclublid in strijd handelt met 
relevante wetgeving, of indien hij/zij in strijd met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, 
heeft gehandeld. De fanclub behoudt tevens het recht om een lidmaatschap te beëindigen indien een 
fanclublid onbehoorlijk of onacceptabel handelt. 
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